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AJORICA
PARELS EN BIJOUX

10 jaar garantie op de parels.

MAJORICA artikelen zijn overal verkrijgbaar

en alle colliers en bijoux zijn voorzien van

het MAJORICA merk met garantienummer.

De garantie is internationaal geldig.

Dietrich Sport
HALTESTRAAT 35 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL. 02507-15986

CONTROLEER EVEN UW HOCKEYTAS, VOORDAT U WEER NAAR HET VELD GAAT.

0- shirt

0- short-rokje

0- kousen

0- trainingspak

0- handdoek

0- badslippers

0- trui/sweater

0- stick

0- scheenbeschermers

0- mondbeschermer

0- schoenen

0- bal

0- reserve veters

0- tape

Is er iets niet in orde, kom dan even bij "DIETRICH SPORT" langs.

Wij wensen U veel hockey plezier,

hockeyspecialist

"DIETRICH SPORT "
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"DE PUUR"

Steengrill- Barbecue-Fondue-Gourniet Restaurant

Vele soorten fondue/barbecue

Onze specialiteit

visfondue/barbecue

waarvoor reservering gewenst

Dagelijks geopend v.a. 5 uur 's middags

Donderdag gesloten

Behalve juli en augustus

Ruime parkeergelegenheid

Geschikt voor partijen tot 70 personen

DANSVLOER AANWEZIG

Reserveren gewenst

02507 - 1 44 97

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT



VOLVO
OFF. DEALER AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 8 Zandvoort Tel. 13242

FORD
SERVICE

VERKOOP - INRUIL - SERVICE - REPARATIE (ALLE MERKEN)

INRUILAUTO'S met Bovag-garantie

Erkend keurbedrijf voor alle merken personenauto's

in slechts 5 tot 10 minuten

AUTOWASSTATION - DOE HET ZELF v.a. F 3.-

WARM WATER - SHAMPO - SPOELEN - IN DE WAS ZETTEN

Automaatinworp f 1.—

Brederodestraat 10

Doorlopend geopend

Ampèrestraat 8 (noord)

fcooufy
*

^•••# bloemendaal

*
verzorging van reunies, feesten en partijen tot

2500 personen;

alle dranken, toebehoeren (biertaps) en glazen

worden in consignatie geleverd d.w.z. alle niet-

gebruikte goederen worden door ons retour-

genomen.

*

Voorrij-kosten worden niet in rekening gebracht.

*

Exclusief importeur voor Nederland van:

- Cognac Payrault VS., VS0P., Napoleon en XO.;
- Pineau des Charentes Payrault;
- Champagne S. Chapuy 100 % Grand Cru;
- Vin d'Alsace Paul Buecher en J.B. Adam.
- Chateau Granval - Pecharmant rouge
- Caveau de Malleval - Vaucluse (Rhöne)

*
Gratis opslag van bij ons gekochte wijnen;

*
Aangesloten bij U.I.C..

Graag tot ziens op het bekende adres!

Koffiebranderij "De Amstel"

vanouds "de "baarsjes"

Koffie .

.

. rechtstreeks van de branderij

verser kan niet 1
.

Zaak

:

Koffiebranderij "De Amstel"
Schipholweg 919
2143 CE Boesingheliede
tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg
023-282000



57e jaargang nr. 30
2h mei 1991

Dit is 'm dan DE LAATSTE GARNAEL van het seizoen 1990/1991.

Dit seizoen wordt op informele -wijze 'af g'eslo'ten met het
FAMILIETOERNOOI dat, op 9 juni gehouden zal worden. De
organisatie is reeds druk in de weer met de indeling van
de vele teams die zich hiervoor hebben 'ingeschreven.
Elders in deze Garnael vindt u de spelregels voor deze

dag. .. .

fc

•

•

Traditiegetrouw willen wij, bij voldoende belangstelling-,
ook ditmaal het familietoernooi af sluiten, met een gezamen-
lijke maaltijd,' bestaande' uit RIJST MET KIP 'EN KE-RRÏE...

Wij verzoeken alle teams voor 31 mei 1'99"ï bij Tineke S'ikkens

tel. 1529.5. (na 18. 00 .uur) te villen opgeven met hoeveel
personen zij aan de maaltijd z.ullen deelnemen.
De kosten per persoon zijn ƒ 7,50'

Het inschrijfgeld voor deelname aan het toernooi bedraagt,

p e r t e am ƒ 3 , - .

Wij verwachten, alle deelnemers, aan. het FAMILIETOERNOOI. op .

9 juni om '10. 00 uur in het clubhuis

.

Daarnaast kennen wij de formele afsluiting van het seizoen,
te weten de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die dit jaar wordt

gehouden op vrijdag ,1 k juni in ons clubgebouw De Sterrenburg,,

aanvang 20.15 uur. •

In deze Garnael vindt u alle. notulen , verslagen e.d. die

op deze vergadering besproken zullen worden. BEWAAR DEZE
GARNAEL DUS GOED.
Misschien denkt u 'een ledenvergadering van een vereniging
waar in grote lijnen alles goed- gaat- is niet zo' bijster
interessant '

.

Bedenk echter 'ook dat dit wel DE gelegenheid is mn mee te

praten over allerlei zaken dic ; nog beter kunnen. Of over
zaken waarvan u vindt dat ze anders moeten.

Wij nodigen dan' ook alle seniorleden, maar ook ouders van
juniorleden en andere betrokkenen van harte uit deze
vergadering bij te wonen. Uw inbreng- 'zal zeer worden
gewaardeerd .

'

'

:
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Nieuwe leden :

' '-'

Eileen van Öene, Flemingstraat 2h , 20^1 VH Zandvoort
tel. 17651 geb.dat. 10.2. 19ÖU •--,-.

Rob Pierlot,. Kruisstraat 8, 20^2 KH-. Zandvoort .• -•

tel. 165T3, geb.dat. 1 .5.1 9^8

Raja Idmalek, Lorent zstraat : U89 , 20^1 RR Zandvoort
tel. 19966, geb.dat. 2H.5.198U - • ..-

Jaqueline Krijgsman, Willemstraat 29 B, 20*+2 VB Zandvoort
tel. 30581 geb.dat. 22.7.1968

Myriam Franssen, Bloemendaalseweg 186, 2051 GK Overveen,
tel. 02 3 - 2603 57 geb,dat .

'11 .7-1 970

Nathalie Franssen, Willemstraat 29 B, 20H2 VB Zandvoort
tel. 30581 geb.dat. 3.5.1968

Hilleke Visscher , ' A . J . v . d .Moolenstraat 3 1
9
20^1 NV Zandvoort

tel. 12279 geb.dat. 23.6.1971

Willemijn Gielen, Kostverlorenstraat 121, 20^2 PE Zandvoort
tel.. 155^5, geb.dat. 2.8.1973

Nicolien Welling, Heemsteedsedreef 2H5, 2101 KH Heemstede
tel. 023 - 28U123, geb.dat. 17-7.1970

BLESSURES BLIJF ZE DE BAAS -

Attentie: trainers en coaches lil

Hockey behoort tot de top 10 van de; blessuregevoelige sporten
Door de KNHB zullen ovEr het hele land verspreid een aantal
bijscholingscursussen worden gegeven met het doel het aantal
blessures te doen verminderen.
Deze cursus zal op 30 september worden gehouden in' ons
clubhuis, aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt
ter plaatse het nodige instruktiemateriaal uitgedeeld aan de
deelnemers. Opgave voor deelname graag bij het secretariaat
Mevr. A-M. Bijlsma, tel. 18611.

OUD PAPIER

Een hele simpele manier oiv bij te dragen aan uw clubkas is
het verzamelen van oud pa-pier. Wij verzoeken nogmaals uw
oude kranten e.d. niet zomaar weg te gooien, maar te
deponeren in de kontainers die daarvoor op het parkeerterrein
bij het clubhuis staan. Bij voorbaat dankvoor uw medewerking.

Wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen zijn
geroyeerd als lid Djenap Lupgens en Carla Bol.



BUCKLER BIER.

ZOLEKKER DATJE DE
ALCOHOLNIET MIST.
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assimmtie^fmanciermgsbedrijf

Voor:

wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem
telefoon 023-314755

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling

L>afé - rCestaurant

bnnehoek

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023 - 25 22 80

Ons restaurant biedt u een

UNIEK UITZICHT OVER ZEE
en een menukaart met vele

VLEES- EN VISSPECIALITEITEN

tegen zeer redelijke prijzen.

*

Tevens is onze accomodatie
uitstekend geschikt voor

familiediners, recepties en
andere feestelijke

aangelegenheden.

Gi^aag verstrekken wij u vrijblijven

nadere inlichtingen.



AGENDA
van de 57e Algemene Ledenvergadering van de Zandvoortsche
Hockeyclub, te houden op vrijdag ^h juni 1991» aanvang
20.15 uur, in de Sterrenburg.

1 . Opening

2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 15 juni 1990
(opgenomen in Garnael nr . 30)

3. Ingekomen stukken

k. Huldigingen: kampioenen Jongens A en Heren II,

coaches, Fair Play Cup en verdere onderscheidingen

5. Jaarverslagen van de secretaris, jeugdcommissie,
barcomraissie , technische commissie, scheidsrechterscommissie
(opgenomen in Garnael nr . 30)

6. Jaarverslag van de penningmeester

7. Verslag van de kascommissie

8. Begroting 1991 - 1992 en contributievoorstel

9. Bestuursverkiezing: het gehele bestuur treedt af.
Niet herkiesbaar zijn J .M.Berendsen, voorzitter
Mv.L.Laman, vice voorzitter en barbeheer
Mv.T.Sikkens , redaktie Garnael
Het bestuur stelt voor te benoemen:
Mevr. T. Stapel, barbeheer
Mevr. A.Korper, redaktie Garnael

De overige aftredende bestuursleden stellen zich
herkiesbaar

.

De namen van eventuele nieuwe kandidaten kunnen schriftelijk
worden ingediend bij de secretaris door tenminste 5 stem-
gerechtigde leden tot 2k uur voor de Algemene Ledenvergadering

10. Benoeming kascommissie; aftredende leden H.Kist en
K. Toenbreker

11. Benoeming technische commissie
evenementencommiRsie
barcommissie
commissie van beroep
materiaal en onderhoudscommissie

12. Rondvraag en sluiting
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SPELREGLEMENT FAMILIETOERNOOI 9 juni 1991

- de wedstrijden duren 1 x 20 minuten, zonder pauze of wisselen

- de wedstrijdbal dient na afloop van iedere wedstrijd op dé
middenstip te blijven liggen voor het volgende team

- er is geen pauze tussen de wedstrijden, zodat de teams tijdig
klaar' dienen te staan voor hun wedstrijd

- de scheidsrechters dienen met respect te worden behandeld,
geef ze eens een consumptie

- de uitslagen moeten direkt aan de wedstrijdleiding worden
gemeld

- gezelligheid en sportiviteit staan deze dag voorop

- de wedstrijden worden centraal gefloten

- de cirkel: i.v.w. het gevaar voor onervaren hockeyers mag er
in de cirkel niet hard worden geslagen. Doelpunten alleen',
door middel van een push of 'schuifslag

- straf corners : ook hier geldt alleen een push of schuif slag
is geldig als doelpunt

- de wockel, de scope, de flickstroke en andere hoge zaken
zijn VERBODEN

- hoifdt er rekening mee dat er mensen meedoen die nog nooit .

een hockeystick in handen hebben gehad - ervaren hockeyers
let erop' dat het gevaar uit het spel gehouden wordt

- we spelen met" zowel kleine als grote kinderen. Geef iedereen
kans op de bal en hou het plezierig.

Puntenverdeli-ng :

bij gewonnen wedstrijd verdient men 6 punten plus het aantal
doelpunten met een maximum van 3.
Uitslagen van 0-0 zijn dus zinloos, want 3 doelpunten voor
is g.e n-o'e g . -

Gelijkspel is 3 punten plus het aantal doelpunten met een
maximum van 3. 3-3 is dus zeer fraai, ho.qer heeft niet.
Verlies kan uiteraard toch nog vat opleveren: 1 punt. bij
verlies plus het aantal doelpunten met een maximum van 3.
Met' il - 3 verliezen' kan dus toch nog k plinten opleveren.

VEEL PLEZIER V. . én we hopen op mooi weer.
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NOTULEN VAN DE 56e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN ZHC , gehouden
°r 15 juni 1990 in het clubhuis.

1 . Ope.n.ing

Voorzitter Joop Berendsen opent de vergadering en heet een ieder
welkom, in het bijzonder het enige aanweizge erelid, .de heer.
J . v . Pag e e

.

•

2.. Notulen 55e algemene ledenvergadering d.d. 16.6.198?»
Onder de opmerking van de heer P.Cliteur dat juist de Garnael
met d-arin de agenda en notulen door hem niet was ontvangen,
worden- de notulen .van de 55e algemene ledenvergadering goedge-
keur'd en vastgesteld. De notuliste, Mevrouw E.Meyer, wordt
bedankt voor haar werkzaamheden.

...- .. .

3. Ingekomen stukken.
a. bericht van verhindering van D. Muller, M.v.d. Staak, L.Laman,

J.Goezinne.
b. een door 5 stemgerechtigde leden ingediende v-oordracht ter

benoeming van de heer R.Willigers in het bestuur.

h .Huldigingen , Fair Play Cup, Zilveren Bal.
- Zilveren .Bel : wordt dit jaar niet uitgereikt.
- Fair Play cup of Hanna Hanrath. trof ee : aan de hand van beoor-

delingen door Rosalie Gatsonides, Jo van Pagee en Jan Hanrath
is besloten, de beker toe te kennen aan Heren 1 , hetgeen
volgens Jan Hanrath een gemakkelijke keuze was. De heren
staken met kop en schouders uit boven de andere genomineerden.
De coach, Gijs Sterrenburg , ..neemt de beker in ontvangst.
Slechts 1 feeamlid is aanwezig, t.w. Floris Goezinne achterde
bestuurs tafel .

De voorzitter reikt.de beker uit en complimenteert Gijs voor .

zijn" inzei^

.

- Als dank voor het 10 jaar funktioneren als materiaalcommissaris
ontvangt Piet Cliteur een VVV-bon.

- De dames van de barcommissie krijgen een bos bloemen als dank
voor hun werkzaamheden in het afgelopen seizoen.
Marijke Kleijhorst en Tineke Sikkens krijgen bloemen als dank
voor het weer een heel jaar tikken van de Garnael.'

5. Jaarverslagen secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugd-
commissie,, narcommissie en technische commissie.
Deze verslagen zijn gepubliceerd in Garnael nr . 32 d.d. 21.5.90
en worden zonder opmerkingen goedgekeurd. ;

6. Jaarverslag van de penningmeester.
Ter vergadering wordt het financieel jaaroverzicht seizoen :•*.

1989-1990 uitgedeeld. Penningmeester Floris Goezinne geeft een
toelichting met betrekking tot eventuele verschillen tussen de
begroting en het resultaat. Enkele punten .zijn:.
- door verminderd aantal seniorleden valt een klein verlies aan

contributie te constateren.
- een meevaller bij train- en speelkosten, evenals bij de

secretariaat s kosten.
- alhoewel de baromzet hoger was, is het winstpercentage nog

steeds te laag.
- opbrengsten van o.a. de Grote Clubaktie, kledingbeurzen en
reklameborden is hoger dan begroot.

- door hogere drukkosten van omslagen en reklamepagina ' s zijn
de kosten van 03 Garnael ges ogen,
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Naar aanleiding van het te lage winstpercentage van de bar wordt
opgemerkt dat het aan te raden zou zijn weer terug te keren tot
het systeem van eerst een bon kopen aan de kassa en dan bestellen.
Ook het werken met de ƒ 10,= kaarten en net met kontant geld
wordt als oplossing aangedragen.
De voorzitter antwoordt dat dit het z.g. "proletarisch consumEren"
niet zal kunnen voorkomen.

7. Verslag van de kascommissie

.

De financiële administratie is in orde bevonden en de penning-
meester wordt gedechargeerd.

8. Begroting 1990-1991 en contributievoorstel.
- Door uitbreiding van het aantal trainingsuren en het inschakelen

van "Sport Technica" is deze post hoger begroot. Sport Technica
betaalt voor de trainer alle lasten, waardoor ZHC gevrijwaard is

- De opbrengsten van de reklameborden zijn lager begroot in
verband met het aflopen van een aantal kontrakten. Uiteraard
wordt er gewerkt aan het handhaven en ook uitbreiden van het
aantal reklameborden.

- De bijdrage van de af d . Golf is over het komend jaar uitgesmeerd
en er is rekening gehouden met een eventueel lagere bijdrage
door een verminderde speelmogeli jkheid en daardoor een lager
ledental

.

Uit de vergadering komt de opmerking dat de begroting zwak is.
De begrote contributie moet worden gehaald. De donateurs kan
worden verzocht iets extra's voor de vereniging te doen.

Contributievoorstel

:

seniorleden ƒ

dinsdagvefeeranen
junior], eden-
aspiranten
De vergadering gaat 'akkoord met dit voorstel.

9. Bestuur sverkiezing

.

Het bestuur treedt in zijn gel .el af. Niet herkiesbaar is

Rosalie Gatsonides (jeugdzaken). Voorzitter Joop Berendsen
bedankt haar voor het vele werk dat zij deed voor de vereniging.
Hij denkt daarbij niet alleen aan haar werk voor de jeugd, maar
ook aan vele zaken daarbuiten, zoals de onder haar leiding 2x per
jaar georganiseerde kledingbeur s

.

Rosalie wordt benoemd als lid van' verdienste en krijgt de
daarbij ' behorende zuiveren hockeystick opgespeld.
Voorgesteld wórdt ' te benoemen:
Joop Berendsen voorzitter
Anne-Miek Bijlsma secretaris
Louise Laman vice voorzitter en barbeheer
Floris Göezinne • penningmeester
Ron Roodhart • technische commissie
Raymond Leffelaar idem
Tineke Sikkens redaktie Garnael
Ruud Williger

s

jeugdzaken

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bestuurssamen-
stelling.

275,= was ƒ 260 ,=

220,= was 20 5,=
210,= was 200,=
175,= was 165,=
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10. Benoeming kascomraissie

.

Monique v.d. Staak i's afgetreden. Voorgesteld wordt te benoemen
Gijs Sterrenburg. DE vergadering gaat hiermede akkoord

.

Samenstelling thans: Henk Kist, Kiki Toenbreker en Gijs Sterrenburg

11. Overige benoemingen.
Technische Commissie: Ron Roodhart, Gijs Sterrenburg, Raymond
Leffelaar, Monique v.d. Staak
Technische Commissie Jeugd: Ruud Willigers ,' Raymond Leffelaar,
Frits :van Loemen Martiriet, Ria Bruinsma.
Evenementencommissie: deze commissie zal worden samengesteld
zodra een feest wordt gepland.
Barcommissie : Louise Laman, Ria Bruinsma, Anne-Miek Bijlsma,
Atti Kist, ERna Meijer, Joke Paai) 'en Tineke Sikkens.
Commissie van "beroep: de Heren J.v.Pagee en D. Muller en
mevrouw M . Hamann

.

Mat er iaal- en ondërhoudscommiss ie : na jaren zeer goed werk te
hebben verricht besluit Piet Cliteur zijn funktie ter beschikking
te stellen. "Floris Goezinne volgt hem op.

'

;

"

Mededeling :
•

•

,r •'•

AudioSonic heeft de clubsponsoring stopgezet. •

"Tungsram" wordt shirtsponsor voor Heren I

"Majorica Parels" wordt shirtsponsor voor Dames I

12. Rondvraag.

- Rene van Liemt stelt voor jeugdleden te werven via de basis-
scholen. Geantwoord wordt dat dit reeds gebeurt d.m.v. het
uitreiken van posters en prentbriefkaart en op de basisscholen
en het sturen van uitnodigingen voor open dagen.
Via de Sportraad wordt geprobeerd school-hockeytoernooieh
te organiseren in afwisseling met de basketbal en handbal
schooltoernooien.

- De Heer Hanraht is bezorgd over de contributie-inkomsten.
Als er niet meer seniorleden komen dreigt er een gat in de
begrote contr ibut iepost te ontstaan.

- Herman Sikkens, voor zitt er af d . Golf: Het lijkt hem nuttig
enige informatie "te geven omtrent de plannen van de afdeling
Golf.

- Nu^veld k en 5 zijn omgeploegd • zal op veld 1 een kleine
drivingrange worden aangelegd.

- Voor de afdeling Golf ia de Garnael niet de optimale binding
met de vereniging, overleg daarover zal binnenkort plaats
vinden

.

- Men houdt kontakt met de voetbalverenigingen Zandvoort '75
en Zandvoortmeeuwen om daar eventueel speelruimte te krijgen.
ZHC blijft echte:: de bakermat van de golfers d.w.z. men zal
geen lid worden van een andere vereniging.

- Door de kleinere accomodatie zal het ledental enigszins
teruglopen maar Herman Si-kens hoopt op een goede blijvende
samenwerking

.

- Tot zijn teleurstelling is het alternatieve plan betreffende
de sportvelden, gesitueerd' binnen het circuit, door de
Gemeente Zandvoort niet geaccepteerd.

- Koos Venekamp meldt j.et droefheid in zijn hart te moeten
bedanken voor het lidmaatschap. Hij en Adinda gaan verhuizen
naar Maastricht. Hij wordt u 'ieraard wel donateur.
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Sluiting

.

Voor zitt er • Joop Berendsen is teleurgesteld inde zeer. magere
opkomst voor deze ledenvergadering. Hij noemt als voorbeeld
Dames I en Heren I. Voor "beide teams wordt door de club erg
veel gedaan en toch neemt niemand de moeite om naar de leden-
vergadering te komen.
Hij sluit om 22. oo uur de. vergadering ;

Zandvoort , oktober 1990



JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS over het seizoen 1990 - 1 99 1

De Zatidvoörtsche Hockeyclub telde 2 1 U leden, waarvan 112 senior-
leden, 6 niet spelende leden en 96 jeugdleden. Daarbij ook
6 ere leden

.

Het bestuur bestond uit:
J .M . Berends en - voorzitter .."*,.,,

Mevr. L.Laman - vice voor zit ter/barc'oramissie
Mevr. A-M. Bi jlsma-Siegmund , secretaris
F.Goezinne - penningmeester
Mevr. T . Sikkens-Woelinga - redaktie Garnael
R.Leffelaar - s cheidsrechterscommis sari

s

R. Roodhart - technische commissie
R . Willigers - commissaris jeugdzaken

Eric Jan Meyer was dit seizoen wedstrijdsecretaris senioren,
echter zonder bestuursfunktie

.

Voor de competitie werd ingeschreven met 9 seniorenteams,
9 junioren en aspiranten teams. Voor de midwintercompetitie werd
ingeschreven met h seniorenteams en 7 juniorenteams.
De D-, E- en F-teams speelden gedurende de wintermaanden een
verlengde competitie met een eerdere start van de tweede helft.
De selectiet-ams trainden dit seizoen o.l.v. de nieuwe trainer,
Ronald Meyboom, die tevens optrad als coach van Dames I.
Gijs Sterrenburg was voor het tweede achtereenvolgende seizoen
coach van Heren I.

De nieuwe sponsors "Tungsram" voor Heren I en "Majorica" voor
Dames I voorzagen beide teams van een nieuwe outfit.

Op 20 augustus overleed ons erelid de Heer Piet Krot, bij
velen bekend als P.C.J.W. Hij was van 1 937 tot 1960 secretaris-
penningmeester en van 1960 « 1970 penningmeester. In 1957 werd
hij benoemd tot erelid en in 1 9 69 ontving hij als dank voor
vele jaren goed werk de Zilveren Bal.

De maand september kende traditiegetrouw de ZHC-hockeykleding-
beurs, maar ook de altijd spannende wedstrijden tegen Haarlem.
Dit keer was de uitslag voor de heren 3 -3 gelijk en voor de
dames een klinkende overwinning h - 0.
De "andere" kledingbeurs , de meer algemene, was er weer in
oktober en stond zoals altijd onder de uitstekende leiding van
Rosalie Gatsonides . Zij en haar vele helpsters waren zo
enthousiast dat zij een maand later zelfs een speelgoedbeur

s

organis eerden

.

De andere poot van Z.H.C., onze medeclubhuisgebruiker s de golfers,
lieten hockeyers en golfers samen bridgen en alhoewel beide
partijen het uitstekend met elkaar konden vinden, ging de
geplande herhaling wegens te weinig deelnemers niet door.

Een zeer aktief bestuurslid hield zich ook dit jaar weer bezig
met de Grote Club Aktie en kon dankzij de medewerking van vele
lotenkopers en verkopers de penningmeester een aardig bedrag
overhandigen. Daarnaast organiseerde hij ook weer een scheids-
rechterscursus: 13 deelnemers en 13 geslaagden '.
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De bekende Sinterklaasfeesten voor de -jeugd werden dit seizoen
georganiseerd door een aktief jeugdbestuur en hun evenementen-
commissie. Voor A- B- en jonge senioren werd ëen Kerstbal
georganiseerd. De senioren moesten het deze winter zonder feest
doen (voor hen geen evenementencommissie ) en mochten er leden
.zijn die het dan de .t-ak van het bestuur vinden een feest te
organiseren: een bestuur moet veel. maar niet alles .

Het jaar 1991 begon traditiegetrouw met op. 6 januari de
weds-rijd tegen de Gemeente met na afloop een drankje en
erwtensoep

.

Coach Gijs. werd de zeer trotse vader van George Gerard Jan en
plaatste gelijk een oproep in de Garnael om "vaart te minderen" '.

Begin februari werden we verrast met vorst en een pak 'sneeuw
en dan kan er zelfs op kunstgras niet. worden gespeeld. Maar na
2 weken gedwongen rust speelde de jeugd diverse wedstrijden
tegen Engelse teams

.

De Paastoernoöicommissie legde de laatste hand aan de voorbe-
reidingen voor. dit grootste evenement van het jaar. Dit keer
met ook veel "succes voor ZHC spelers en speelsters: de schelpen-
karren bleven in Zandvoort en Dick Muller kon opgelucht adem
halen

.

De voor j aarskledingbeurs is weer een succes en hoe kan het ook
anders als je weet dat men er.5T§ uur mee bezig is.

Zondag 21 april werd er al drinkend en happend afscheid genomen
van Bertus Balledux en Jan Meyer ; na vele jaren stoppen zij met
het actief beoefenen van de hockey sport.

Aan het eind van het seizoen het Familietoernooi , ook al een
traditie aan het worden, dit jaar voor de 5e maal georganiseerd

Aan het. eind van dit globale overzicht kan ieder lid voor
zichzelf bepalen of hij /zij aa: een van de bovenstaande
evenementen aktief heeft deelgenomen c.q. mede georganis eer.d

.

Is het antwoord 'nee' doe er dan wat aan en wordt volgende jaar
lid van een. commissie'. Het- bestuur kan en wil veel, maar niet
alles en niet alleen.



- 10 -

Afdeling Scheidsrechters Oommissar iaat
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C-kaart behalen, zodat men meer
eft . Een C-kaart behalen
teld zal worden bij "zware"
en wanneer u gaat fluiten.
et komend seizoen op
van ue eigen club, schamen
Ka het behalen van de kaart

geleiding

.

hebben betreffende spelregels
eidsrechterscommis sar is of de
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iding van de Heer C . Ittman
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dres van deze leden waard,
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dat gemopper tijdens de senioren-

Conclusie: geen kaart, mond dicht in het veld!
wel een kaart, ook mond dicht, maar mogelijkheid tot
discussie na afloop van de wedstrijd.

Alle scheidsrechters, bij mini's, junioren, senioren en
veteranen, hartelijk dank voor het feit. dat u allen ook dit
seizoen weer op deze manier voor de club uw toontje meegeblazen
heeft.

de scheidsrechterscommissaris

J.R .Lef felaar



365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

goudgele frites

versgebakken

even een kroketje halen bij

FEBD
AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5 ZANDVOORT

SPORT

KERKSTRAAT 6a

2042 JE ZANDVOORT
TEL 02507- 18655

ZONDAGS GEOPEND VAN
1 TOT 6 UUR.

Sportspecialist

voor o.a.:

Kappa
Nike
Reebok
Adidas
Asics Tiger

Diadora
New Balance
Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN

VELD, ZAAL EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10% KORTING

Versteege 's IJzerhandel

Dealer Pluspunt en Krugotex verven

Ook voor al uw

• Uzerwaren
• Gereedschappen
• Tuingereedschap
• Elektrische artikelen

• Skill - Black and Decker
elektrische gereedschappen

• 'Doe het zelf' artikelen

• Sloten- en Sleutelservice

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 2554
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Jaarverslag JEUGDCOMMISSIE 1990 - 1991

De jeugdcommissie bestond dit jaar uit 9 personen. Nieuwe
leden van de commissie waren Mevrouw Goode, Miranda Schilpzand
en de heer Slotemaker. De overige leden waren R.Leffelaar,
Ch. de Muinck, L. Porton, 3. Cornet, R.Bruinsna en R.Willigers.

Het hockeyseizoen begon met een ledenwerfaktie in de vorm van
een hockey-instuif . We konden gelukkig weer een aantal nieuwe
leden inschrijven (12 stuks).
De competitie ging, zoals gewoon, van start met een kwalificatie
competitie. In oktober startte de definitieve competitie.
Onze teams werden in de tweede categorie ingedeeld, met
uitzondering van Jongens A dat in de 1e categorie werd ingedeeld..
De resultaten van de diverse teams waren niet slecht.
Jongens A werd kampioen, wat een uitstekende prestatie is in
de 1e categorie.
Meisjes A en B werden beide tweede in hun poule.
De Jongens B en C en de Meisjes C eindigden in de middenmoot.
De Meisjes en Jongens D speelden dit jaar in de achttal
competitie.. De jongens wonnen op een na alle wedstrijden..
De meisjes waren ook zeer succesvol.
De zeer jeugdige zestallen van de E speelden een leuke competitie
en wonnen zeer regelmatig.
Dit seizoen konden we ook weer een Jongens F team begroeten.
De begonnen in november zeer voorzichtig, maar naarmate het
seizoen vorderde werden de resultaten steeds positiever.
Dit jaar werd er door de Bond geen midwintercompetitie
georganiseerd

.

V/el werd de competitie uitgebreid met een aantal teams zodat
een vrijwel gelijk aantal wedstrijden kon worden gespeeld.
Voorts zijn een aantal vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd
o.a. tegen teams uit Engeland.
Volgend seizoen zal wederom worden geprobeerd een aantal teams
naar Zandvoort te halen.
De A, B, C en D jeugd werd dit jaar weer getrained door Frits
van Loenen Martinet en de E en F jeugd door Ria Bruinsma.
De zondagochtendtraining werd verzorgd door Joop Berendsen.
De E-jeugd kon wederom genieten van een Minispelendag op ons
complex

.

Dit jaar werden verder geen toernooien georganiseerd op
Duintjesveld daar er een tekort aan inschrijvingen was.
De A-jeugd ging naar een toernooi in Hoorn en Schijndel.
De B-jeugd ging naar een toernooi in Bloemendaal (HBS) en Schijndel
De C-jeugd ging naar Uitgeest en Schijndel.
De D- jeugd ging naar Alkmaar /Amstelveen en naar een districts-
toernooi

.

Voorts hadden de E en F teams diverse leuke toernooien bij o.a. .

HIC, Terriërs en Bennebroek.
Het jeugdbestuur heeft diverse fantastische feesten georganiseerd
voor de A en B jeugd. Tevens een Sinterklaasfeest voor de
kleintjes. Voor de C en D jeugd zal er nog een feest in juni
worden georganiseerd.
De jeugdcommissie wil alle scheidsrechters en coaches van de
jeugdteams bedanken voor hun inzet en werk tijdens dit hockey-
seizoen. Tevens de ouders van de diverse kinderen, die altijd
klaar stonden om een handje te helpen indien dit nodig was.
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KNVTO

Geheel verzorgde excursiereizen

Groepsreizen

Dagtochten
Weekendarrangementen
Schoolreizen

Schoolmeerdaagse
Reisbureau
Touringcarbedrijf

Touroperating

Ezaco
Castricum
02518-59001

Telex 71245

Haarlem

© LID GARANTIE FONDS

Jfc Coiffures
Hvviuird-MAmut
voor hem en haar

Uitsluitend volgens afspraak,

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel. 02507 - 15880

V«A'G

Dealer van Zandvoort

en omstreken

(Strijder B.V.
B. van Alphenstraat 102/van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort. lel. 025(17 - 14565

Auo. van ae? Mtje

Mari9straat 13a - Telefoon 151 86- Zandvoort

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

BEHANG- EN GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

Kamerbreed tapijt, Novilon, Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrage's en overgordijnen - Wandbespanningen

HERMAN HARMS

a [«)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

uw drukker voor:

geboortekaartjes

huwelijkskaarten

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad 6 - tel. 02507-127 93

postbus 54 - 2040 ab zandvoort
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TK Hockey Camp 1 99

1

Ook dit jaar is er weer het TK Hockey Camp in het Wagener
Stadion te Amstelveen.
De deelnemers' trainen met Nederlandse tophcckeyers zoals
Floris Jan Bóvèlander, Taco v.d.Honert, Lisanne -Le j eune

,

Helen v.d.Ben, Bastien v.Ede, Annerniek Fokke , . Danielle Koene
en vele, vele anderen.' De tophockyers zijn tijdens de kamp-
dagen dag en nacht aanwezig.
Samen met een uitgebreide staf trainers is er een programma.,
ontworpen dat de deelnemers de kans geeft kennis te maken met
de aspecten van het moderne tophockey. Zo ~al elke speler
zijn of haar specialiteiten (de strafcornër en het verdedigen
van Floris Jan, de schijnbewegingen en stick-handling van
Taco eriz . enz.) demonstreren on doceren aan de deelnemers,
specialiteiten die uniek zijn in de hockeywereld en die
Nederland brengen tot de absolute wereldtop in hockey!
Voor de k-epers is er 'een speciale kee per straining waarin
aandacht wordt besteed aar. techniek en reactietraining
zoals o.a. stoptechnieken , slidings, liggende corner enz.
Dit jear zijn wij ook geuige van de trainingen van de
Nederlandse elftallen die plaats vinden in het Wagener stadion

Na de trainingen zijn er natuurlijk de avondprogramma's,
dan leer je de andere kant van de tophockeyer s kennen, want
na hard trainen is het tijd voor ontspanning. Twee weken lang
wordt het Wagener stadion weer gevuld met zwetende, lachende
en ketende deelnemers en trainers want de sfeer die dan
ontstaat is werkelijk uniek. Het belooft wederom een echte
hockey-happening te worden.

Iedereen kan meedoen, ook jij, als je in de leeftijd bent
vaan 11 t/m 17 jaar

.

De kampweken zijn: 21 t/m 27 juli voor de leeftijd van
11 t/m 1U jaar (week 1.) en van 28 juli t/m 3 augustus voor
de leeftijd van 1 k t/m 17 jaar (week 2).
De kosten voor deelname zijn ƒ 595,= per week excl.
annuleringsverzekering

.

Naast Ned-rlandse deelnemers komen er ook deelnemers uit
Amerika, Brazilië, Indonesië, Engeland, België, Frankrijk en
Duitsland, dus wil je meedoen bel dan snel voor informatie
en/of inschrijfformulier 038 - 660209
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Dames I speelt met minimaal 13 speelsters, coach'?
Dames II speelt met minimaal 1U, maximaal 18 speelsters,
coach ? + Henny Jansen
Veterinnen Dames zondag/dinsdag minimaal 13 dames

Heren I selectie minimaal 20 man.
Keren II en III selectie uit de resterende 2k man met aanvulling
uit de Heren I selectie. De opzet hiervan is dat we iedereen
gelijke kansen willen geven om in dat team te spelen,
passend bij de speelsterkt e . .

V/e zullen daardoor wel een een aantal normen móeten voldoen
en wel de volgende:
Alle geselcteerde spelers/speelsters moeten:
1. spelgerechtigd zijn

alle clubtrain ing en volgen
het speltechnisch aan moeten kunnen
een goede conditie hebben en dat ook bijhouden
als men dus in de basis wil staan, zal je dus aan de
eisen moeten voldoen.

De trainingen zullen door lionald Meyboom worden gegeven
en wel op de dinsdag en donderdag, verdeeld over de volgende
uren :

Dinsdagavond 19 - 22.00 uur
donderdagavond 19 - 22.00 uur

Dinsdagavond 19.00 •- 20.00 uur Dames I selectie
20.00 - 21.00 uur Heren I selectie
21.00 - 22.00 uur Heren II, III en Dames II

Donderdagavond 19.00
20.30

20.30 uur Dames I selectie
22.00 uur Heren I selectie

T.C.
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI
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Gretha deBruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

[

In geldzaken merkt u wat een goed contact met de bank waard is. Bij de ABN Bank

kunt u rekenen op sterk teamwork Ot' het nu gaat om sparen ot' pp 5.1 \m jjïW"fl
lenen, beleggen of verzekeren, wij weten wat er op het spel staat. Lid^llJ^ilLL-S

Openingstijden : ma - vr. 09.00 • 16.45 uur

Vrijdagavond-openstelling 18.30 - 20.00 uur Grote Krocht 12, Zandvoort.
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KF.ACII HOTEL
ZANDVOORT HOLLAND

TELEFOON

02507-15662

SCHOONHEIDSSALON

ZONNEBANKEN

MASSAGE

FITNESS

SAUNA

BAR

Voor al uw

SPORTOPNAMEN

ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

ZEER VOORDELIG

BIJ

FOTO QUELLE

DRUGSTORE MOERENBURG
HALTESTRAAT 1 - TELEFOON 16123

Uw OPEL- GM adviseur

C.F. van der Vorm

Corsa

van Ientopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort.

Tel. 02507- 15346

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

Nieuwe- en Inruil

RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop


